
Hvad kan vi lære af Stauning?

Da Mette Frederiksen åbnede Folketinget i 2022, fremhævede hun 
Kanslergadeforliget som et ikonisk eksempel på ”det samarbejdende, 
danske folkestyre” – og da hun senere dannede regering over midten, 
skete det igen med henvisning til de dramatiske dage for 90 år siden, hvor 
en af danmarkshistoriens største politiske hårknuder blev redt ud med 
en historisk kompromisvillighed – og en dram. Der er flere paralleller 
mellem Staunings og Frederiksens tid: Høj inflation, økonomisk krise og 
en ustabil diktator som nabo. 

Bogen luger ud i myterne om det banebrydende forlig, der ved et sært 
sammentræf fandt sted den selvsamme dag, som Adolf Hitler blev valgt 
som tysk rigskansler.
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Forfatteren siger: 

”Problematikken om skrøbelige demokratier har også relevans i dag. 
Hvordan sikres opbakningen til den politiske ledelse i en krisetid, hvor 
der skal tages svære beslutninger? Nutidens problemer er et ekko. For selv 
om man ikke direkte kan overføre fortidens konflikter eller krisepolitiske 
opskrifter til nutiden, kan vi have godt af indsigt i, hvordan vores forfædre 
tacklede kriser – ovenikøbet samtidig med at de styrkede folkestyret.”

Om forfatteren
Kristina Krake (født 1972) er dansk historiker og docent ved 
Amsterdam Universitet. Hun skrev ph.d.-afhandling fra 
Syddansk Universitet om de skandinaviske landes reaktion på 
antidemokratiske bevægelser. Den indbragte hende Arbejder-
historieprisen 2018.

Om serien
Kanslergadeforliget er 66. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der omfatter kronikker og materiale på danmarkshistorien.dk.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk

Aarhus Universitetsforlag

100 danmarkshistorier
Landbruget var i dyb krise. Arbejdsløsheden i byerne var 
tårnhøj. En storkonflikt lurede. Den 29. januar 1933 trak 
indædte politiske modstandere tov om landets fremtid i 
statsminister Staunings private gemakker. Først klokken 
fire næste morgen, efter en forsonende dram, kunne de 
luske hjem med en aftale i hånden. Kanslergadeforliget 
var født! Snart begyndte myterne om den dramatiske nat 
at blive spundet: Var forliget et bevis på et samarbejdende 
folkestyre, der lagde en grundsten til velfærdsstaten, 
eller var det en nødløsning i et kriseramt samfund, hvor 
arbejdsløse brostensbevæbnede ballademagere vendte 
parlamentarismen ryggen?

Kristina Krake, historiker ved universitetet i Amsterdam, 
åbner døren til en urolig tid, hvor landets økonomi var til 
rotterne, og fascismen kastede sin skygge over Europa.
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